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. ஜரர்ஜ் ரறங்டன் கரர்ர் அடிஷரகஶ திநந்ரர். 

அருக்கு ன் திநந்ரள் து ன்று கூட சரிரக 
வரிரது. உள்ரட்டு கனகம் படிந் சம், அரது 
1864  அல்னது  1865 ஆம்தத்றல் திநந்ரர். 
றஸ்வமபரிில், அருஷட  ரரர் அடிஷரக 
இருந் ஶரமஸ்-மளமன் கரர்ர் தண்ஷில் 
திநந்ரர். 





ஜரர்ஜ் சறசுரக இருக்கும் ஶதரஶ, ன் ரரர் ரவன்று வரிபம் 
பன்ஶத, சூஷநரடுதர்கள் அஷபம், அருஷட ரரஷபம் 
கடத்ற வசன்றுிட்டரல் அருக்கு ன் ரரர் ரவன்ஶந 
வரிரது. அர்கஷப அர்கன்மரஸ் ன்கறந ரறனத்றற்கு கடத்ற 
வசன்றுிட்டரர்கள். அண்ஷடினறருந் எருர் ஜரர்ஷஜ ஶடி 
கண்டுதிடித்து டீ்டிற்கு அஷத்து ந்ரர். ஆணரல் அரல் ஶரிஷ 
கண்டுதிடிக்க படிில்ஷன. இபம் ஜரர்ஜ் ரறங்டன் ன் ரரஷ 
அன் தின்  தரர்க்கஶில்ஷன.  



 ஜரர்ஜறன் கப்தணரரும் எரு அடிஷரகத்ரன் இருந்ரர் 
ஆணரல் ஜரர்ஜ் அஷப் தரர்த்து கூட இல்ஷன. அர் 
அருகறல் இருந் எரு தண்ஷில் ரன் ஶஷன வசய்து 
வகரண்டிருந்ரர்; நக்குஷந ஜரர்ஜ் திநந் சத்றல் அர் 
கப்தணரர் எரு ிதத்றல் இநந்துிட்டரர். 
  
           ஜரர்ஜ், அருஷட சஶகரர் ஶஜம்ஸ், இருஷபம்  
ஶரமஸ்-மளமன் கரர்ர் ம்தறகள் பர்த்ரர்கள்.  கரர்ர் 
ம்தறகள் இருரிடபம் அன்புடஶண இருந்ரர்கள். சறறுன் 
ஜரர்ஜ் கரர்ஷ ‘ஶரஸ் ரர’ ன்று ஆஷப்தது க்கம்.  



            ஜரர்ஜ் ஆஶரக்கறம் குஷநந் தனணீரண சறறுணரக இருந்ரர். 
ன்னுஷட உடல் னம் ‘ப்ஶதரதும் ரழ்ிற்கும்-சரிற்கும் டுில் 
ஶதரரடிக் வகரண்டிருந்து’ ன்று திற் கரனத்றல் ழுற பள்பரர். கரர்ர் 
ம்தறகள் அருக்கு தண்ஷில் கடுஷரண ஶஷனகள் 
வகரடுக்கில்ஷன. அங்கு இருந் றருகங்கலக்கு ஆகரம் 
வகரடுப்ததுடன், மளமன் டீ்டு ஶஷனில் கூடரட உிணரர். 
ீந்துற்கும், அக்கம் தக்கத்றல் இருந் கரடுகபில் சுற்றுற்கும் 
றஷந அகரசம் இருந்து. 
  
           ஜரர்ஜ் ணக்வகன்று எரு சறநற ஶரட்டத்ஷ அஷத்துக் 
வகரண்டரர். தனி ிசறத்றரண கல், பூ, புழு-பூச்சற, தநஷ, 
றருகங்கபில் ஆர்ம் இருந்து” ன்றும் “ரன் ஶதரற்நற 
பர்த்ஷகபின் ஶர்கஷபபம், பூக்கஷபபம் திச்சற நறந்ற்கரக தன 
சம் கண்ரீ் ிட்ஶடன்” ன்றும் தின்பு ழுறணரர். சுற்றுட்டரத்றல் 
பூ, வசடிகபில் ஶத்ஷ ீடிப்தது பட்டரள்ணரகக் 
கருப்தட்டரல், ன்னுஷட ஶரட்டத்ஷ எரு அடர்த்றரன் 
புருக்குள் ஷநத்து ஷத்ரர். 
  





         “வள்ஷபர்கபின் குந்ஷள் ஶதரனஶ ஜரர்ஜளம் தடிக்க ஶண்டும்” 
ன்று கரர்ர் ம்தறகள் ிரும்திணரர்கள். “ணக்கு சறநறது தடிக்கவும், 
ழுவும், உச்சரிக்கவும் கற்று ந்ரர்கள்”. 
  
           ஜரர்ஜ் ஶலும் கற்க ிரும்திணரர். அரிடறருந் எஶ புத்கம் 
வப்ஸ்டரின் அடிப்தஷட உச்சரிப்பு புத்கம். அஷ ீண்டும் ீண்டும் 
தடித்றல்  “ணப்தரடரகறிட்டது”. ஆணரல் அறனறருந்து அருக்கு 
கற்றுக்வகரள்ப துவும் இல்ஷன. 
  
    ஜரர்ஜ் ன் தன்ணிண்டரது றல் றஶரர ட்டரத்றல் இருந் 
ஆஃஶர-அவரிகன் தள்பி என்நறற்கு வசன்று வகரண்டிருந் ஶதரது ரிர-
ஆன்ட்ரூஸ் ன்கறந ஆஃப்ரிக ம்தறகலடன் ங்கறிருந்ரர். ரடஷக, 
உவு இற்நறற்கு ஈடு கட்டுற்கரக அர் டீ்டு ஶஷனகபில் 
உிணரர். 





  
   ரிர எரு வசினறர். அரிடறருந்து ஶரஷ குப்தடுத்தும் வசடி-
பபிஷககஷபப் தற்நற கற்றுவகரண்டரர்.  ணக்குக் கறஷடக்கும் ஶத்ஷ 
ப்தடி உதஶரகப் தடுத்னரம் ன்தஷபம் வரிந்துவகரண்டரர். தள்பி 
இஷடஶஷபின் ஶதரது கூட துிகஷப சனஷ வசய், ரிரின் 
டீ்டிற்கு ஏட ஶண்டும். ிஷபரடுற்கு ஶஶ கறஷடரது.. 
  

 



 ஜரர்ஜ்-கு கற்றுக் வகரடுக்கும் அபவு ஆசறரிரின் ம் இல்னரரல் 
தள்பி வசன்ந எரு ருடத்றற்குள் றஶரரஷ ிட்டு கறபம்திணரர். 
அப்ஶதரது கறட்டட்ட நூறு ஷல் தூத்றல் ஶகன்மஸ் ரட்டில் இருந் 
ஃஶதரர்ட் ஸ்கரட் ன்ந இடத்றற்கு ஶதரய் வகரண்டிருந் எரு குடும்தத்ஷ 
சந்றத்து அர்கலடன் இனசரக தம் வசய்ரர். 



 ஃஶதரர்ட் ஸ்கரட்-ல் எரு தள்பிக்கூடத்றல் ஶசர்ந்ரர். அங்கும் 
அருகறல் இருந் எரு பிஷக கஷடில் ஶஷனவசய்ரர்; ஷல்டர் 
யவுஸ் ன்கறந எரு ிடுறில் ங்கறிருந்ர்கபின் துிகஷப 
சனஷ வசய்ரர்; அர் ங்கறிருந் வகரல்னர் குடும்தத்றற்கும் தி 
புரிந்ரர்.. 



 ஃஶதரர்ட் ஸ்கரட்-ல்  1879-ல் பகபடி அிந் வள்ஷபர் 
கும்தல் என்று, எரு கருப்பு ஷகறஷ வஜினறல் இருந்து 
வபிில்  ள்பி கிற்நரல் கட்டி, ரன்கு-ந்து கட்டிட தூம் 
இழுத்து ந்ரர்கள்.  அஷண தூக்கறனறட்டு, திநகு ரித்தும் 
ிட்டரர்கள்.    சட்ட ிஶரரக டந் இந் ஶகரரண 
சம்தத்ஷ ஶரில் தரர்த் ஜரர்ஜ், ஃஶதரர்ட் ஸ்கரட்- ிட்டு 
வபிஶநறணரர். இந் அனரண றகழ்ச்சறின் றஷணவு 
ரழ்ரள் பழுதும் அஷ ருத்றது. 



        அர் ஶகன்மமறல் பனறல் ஏனரஶ ன்ந ஊருக்கு 
வசன்று அங்கறருந்து தஏனரிற்கு ஶதரய்ிட்டு 
றணிரஶதரனறஸ் ன்ந ஊஷ ந்ஷடந்ரர். அங்கு ன் 
தள்பி தடிப்ஷத படித்ரர்.  
  
   அர் ரர்த்ஷில் கூந ஶதரணரல் அருக்கு இன்னும் 
“அநறவு தசற ிில்ஷன.” 1885-ல் தரல் பனம் அர் 
அனுப்தி, ிண்ப்தத்ஷ ஷயய்ஶனன்ட் தல்ககத்ரல் 
ற்றுக்வகரள்பப்தட்டது. ஆணரல், அங்கு ஶதரண திநகு அர் 
எரு கருப்தர் ன்தரல் ஶசர்க்க படிரது ன்று கூநற 
ிட்டரர்கள் 





கரர்ர் ன் றட்டத்ஷ ரற்நற வகரண்டரர்.  ிசரிரக ரநற ஶற்ஶக 
இன்னும் சற்ஶந ள்பி றனம் ரங்கறணரர். எரு அஷந வகரண்ட எரு 
டீ்ஷட டிணரண ஶரூன்நற புல்னரல் கட்டிணரர்; அன் சுர்கள்  
வரத்ஷரண அழுக்கு புல்னரல் ழுப்தப்தட்டு, கரகறம், தணற்ந புழுற 
குப்ஷதகஷபச் ஶசர்த்து டடி துண்டுகள் ஆகறரஷகபரல் கூஷ 
அஷக்கப்தட்டது. கரய்கள் தணிட்டரர், ஏிம் கற்நரர், ரருடனும்  
ஶசர தகற ண்தர்கஷபச் ஶசர்த்துக் வகரண்டரர். 

 



அருக்கு இன்னும் ஶர குஷநரகஶ இருந்து. கல்ி 
ரகம் அஷ ரட்டிது. கறக்கு ஶரக்கற தம் வசய்து 
ஶரர அஷடந்ரர்.  இங்கு மறம்மன் கல்லூரிில் 
ன்ஷண தறவு வசய்து வகரண்ட ஶதரது அந் கல்லூரிில் 
ஶசர்ந் பல் ஆஃப்ஶர-அவரிக்கன் ரர் அர் ரன். 
பனறல் கஷன துஷநஷத் ஶர்ந்வடுத்ரர். ஆணரல் 
ணிர்கலக்கு உதஶரகரக இருக்க ரங்கஷபப் தற்நற 
வரிந்துக் வகரள்பது அசறம் ன்று உர்ந்து ஶரர 
ரட்டு கல்லூரிக்கு ரற்நற வகரண்டு ிசர துஷநஷ 
டுத்துக் வகரண்டரர்.   



       

  

    ஶரரில் அர் ர்க்கம், வஜர்ன், கஷன ஆகற 
சங்கங்கபில் ஶசர்ந்ரர்.  ரன் தடித்துக் வகரண்டிருந் இடத்றல் 
இருந் கரல் தந்து அிக்கு திற்சறரபரக இருந்ரர். 
திரர்த்ஷண கூட்டங்கஷப டத்றணரர். கடவுலம், பம் 
அருக்கு றகவும் பக்கறரணஷ. கடவுள் தஷடத்  
இற்ஷகஷப் தற்நற கற்றுக் வகரள்லம் ஶதரது, ரன் அஶரடு 
இன்னும் வருக்கரக இருப்தரக உர்ந்ரர்.   
  
   1894 – ல் ஜரர்ஜ் ரறங்க்டன் கரர்ருக்கு தி. ஸ்மற தட்டம் 
கறஷடத்து.; அந் கல்லுரிின் பல் ஆஃப்ஶர-அவரிக்கன் 
ஆசறரிரகவும் இருந்ரர். வரடர்ந்து தடித்து 1986-ல் ம்.ஸ்மற. 
தட்டபம்  வதற்நரர். 





      அந் கரனத்றல் ஆஃப்ஶர அஶரிக்கர்கபில் றகவும் றக்கப்தட்ட 
எருரண பூகரர் டி ரறங்டன் ன்தர் 1986-ல் அனதரரில் இருந் 
டஸ்ஶகஜ் ன்கறந றறுணத்றற்கு ரும்தடி கரர்ஷ அஷத்ரர். ஆஃப்ஶர 
அஶரிக்கர்கலக்கு வரறல்திற்சற அபிக்கும் அந் றறுணத்றல் ஜரர்ஜ் 
ரறங்டன் கரர்ர் ிசரத் துஷநக்கு ஷனரக றறக்கப்தட்டரர். 
ஞ்சற ரழ்ரள் பழுதும் அங்ஶகஶ ஶஷனபம் வசய்து வகரண்டு 
சறத்து ந்ரர். 
  

 



    கரர்ர் வ ன்ணரட்டரர்கபின், பக்கறரக அங்கறருந்  
ஆஃப்ஶர-அறரிக்கர்கபின்  ரழ்க்ஷகஷ ஶம்தடுத்துற்கரகஶ ன்ஷண  
அர்தித்துக் வகரண்டரர். அர்கபில் வதரும்தரஶனரர்  தருத்ற ிசரிகள்; 
வரடர்ந்து தருத்றஷஶ ட்டரல் ண்ின் சத்து ஶதரய்ிட்டது. சறன 
ருடங்கள்  வரத் திர்கலம் புல்-வள்பரிக்கரய், தருத்ற-னர் தடுக்ஷககபில்  
சறநற ண்டுகள் ிட்டு வசல்கறந பட்ஷடகள் இஷகபரல் பழுதும் 
அறக்கப்தட்டண.  இந் ண்ில் வசறப்தரக ிஷபக்கூடி ஶறு 
திர்கஷபபம் ரநற-ரநற ட்டு அன் பனம் இந் ஊர் ிசரிகலக்கு 
ஆரம் வகரடுப்தது ன்று கரர்ர் ீர்ரணித்ரர். 
  



றனக்கடஷனஷபம் சர்க்கஷ வள்பி கறங்ஷகபம் திரிட்டரல் றனம் 
வசறப்தஷடகறநது ட்டுனரல், புல் வள்பரிக்கரரல் தரறக்கப்தடரது 
ன்றும் கரர்ர் வரிந்துக்வகரண்டரர். “இஷ இண்டும் கடவுபரல் க்கு 
கறஷடத் இரு வதரக்கறங்கள்” ன்று குநறப்திடுரர். வன்ணர்கள் உற்தத்ற 
வசய்பம் றனக்கடஷன அவரிக்கர்கலக்கு ஶண்டிஷ ிட றஷகரகஶ 
இருக்கும் ன்தஷ உர்ந்து அஷகஷப ப்தடி ஶறு ிரக தன் 
தடுத்னரம் ன்று சறந்றத்ரர்.   
  
ன்னுஷட ஆய்கத்றல் றனக்கடஷனில் உள்ப வகரழுப்பு, திசறன், சர்க்கஷ, 
ஸ்டரர்ச் ற்றும் இ சரண கனஷகள் ரற்ஷநபம் ணித்ணிரகப் 
திரித்ரர்.  
  

 



இந் கூறுகஷப ஆரய்ந்து றனக்கடஷனினறருந்து தரல், ரவு, 
தரனரஷடக்கட்டி, கற்கண்டு, ஸ்க்ரீம், வண்வய், ரம்பூ எப்தஷண கபிம்பு, 
ஶகரந்து, சரம், ழுதும் ஷ ஶதரன்ந பன்நூறு துஷ வதரருட்கஷப 
ருிக்கனர ன்று கண்டுதிடித்ரர்.  எரு ஷகரண றனக்கடஷன 
ண்வஷ ஶரனறல் டிணரல், வதரும்தரலும் சறறு குந்ஷகஷப   
தரறக்கும் ஶதரனறஶர ஶதரன்ந படக்கு ஶரய்கஷபக் குப்தடுத்துற்கு 
உவும்  ன்றும் ஆரய்ந்து வரிந்து வகரண்டரர். 

.  



      ரவு, இணிப்பு தரகு, ஸ்டரர்ச், கரதி ஶதரன்ந தரணம், வல்னம், ஶகரந்து, 
ிணிகர், ஆல்ஶகரயரல், வசற்ஷக ப்தர் உள்தட நூற்நறற்கும் ஶனரண 
வதரருட்கஷப வள்பிக் கறங்கறனறருந்து ரரிக்க படிபம் ன்று அநறந்துக் 
வகரண்டரர். 
  
   ஜரர்ஜ் ரறங்க்டன் கரர்ர் ன்வரறஷன ிரும்தி வசய்ரர். 
“ிஞ்ஞரணத்ஷத் வரிந்துக் வகரள்லங்கள்; அந் வய்ரண அநறரல் சுந்றம் 
அஷடனரம்”  ன்று கூறுது க்கம். 
  



 ன் கண்டுதிடிப்புகள் ணக்கு கடவுபிடறருந்து கறஷடத்ஷகள் ன்று 
ம்திணரல் அஷகலக்கு கரசு துவும் ற்று வகரள்பில்ஷன.  சறன 
ஶங்கபில் டஸ்ஶகஜ் வகரடுத் கரஶசரஷனஷக் கூட தரக 
ரற்நறறல்ஷன. வதரி கண்டுதிடிப்தரபர் ரஸ் ஆல்ர டிசன் ன்னுடன் 
திரற்ந கரர்ரஷ அஷத்து எரு வதரி சம்தபம் பன் வகரடுக்க ந்ரர். 
ஆணரல் கரர்ர் அஷ றுத்துிட்டரர். “அருஷட குடி க்கள்” ஆஃப்ரிக்கன் 
அவரிக்கர்கள் னனுக்கு ட்டுஶ தி வசய் ிரும்திணரர். 



     ரறங்க்டன் “ரம் ரரும்  சஶகரர்கள்” ன்று வதரதுரக க்கபின் 
ல்னணத்ஷ ம்திணரர். ன்ஷணப் ஶதரன்ந வற்நறகரண கருப்பு க்கள்,  
ற்நர்கலக்கு உரரக இருந்ரல், ரரும் ஶசர்ந்து இந் 
உனகத்றனறருந்து இண ஶறுதரட்ஷட அகற்நறிடனரம் ன்று ம்திணரர். 
  

 



      கரர்ர் அடிக்கடி ிரும்தி வசரல்லுது  “ரற்ஷநபம் ஶசறத்துஷபங்கள்; 
உங்கபிடம் இருப்தறனறருந்து ஶண்டிஷ உருரக்குங்கள்” ன்ததுரன். 1941 ல் 
ிஷகள், ஶர்க்கடஷன ற்றும் ஶகரற இநகுகஷப உதஶரகறத்து ன் ஷகிஷண 
வதரருட்கஷபக் கரட்சறரக ஷத்ரர். ி, டஸ்ஶகஜ் கண்கரட்சறில் ன்னுஷட 
ழுதத்றவரன்று ஏிங்கஷபக் கரண்தித்ரர்; அறல் தன ர இணங்கள், 
ரக்ஶணரனறஸ்,  அனதரர கபிண் ஆகற கனஷகபரல் வசய்ப்தட்ட 
ர்ப்பூச்சரல் ஷந் ஏிங்கள். தத்றரிஷகில் இந் வதரருட்கரட்சறஷ 
ிரிசத்றல் தன வசனரற்நனறல் சறநந் இத்ரனற ஶஷ னறஶரணரர்ஶடர ர 
ின்சறபடன் கரர்ஷ எப்திட்டு “கருப்பு னறஶரணரர்ஶடர” ன்று குநறப்திட்டிருந்து. 



      தன ிருதுகள் கரர்ர் றில் ந்ண;  1921 -ல் இண க்கபின் 
பன்ஶணற்நத்றற்கரண ஶசற சங்கம் ஸ்தின்கரர்ன் ன்ந தக்கத்ஷ 
ங்கறது. 1939-ல் ிசரத்றல் வச்சத்க்க ஆரய்ச்சறக்கரக றஶரடர் 
ரூஸ்வல்ட் தக்கம் கறஷடத்து. 
 

.    

  



ஸ்ஶகஜ் றறுணத்றல் 1940 ஜணரி ந்ரம் ஶற அன்று 
ஜரர்ஜ் ரறங்க்டன் கரர்ர் கரனரணரர். உனவகங்கறலும் 
இருந் க்கள் அருஷட த்ரல் துக்கஷடந்ணர்.  

 



 றஷணவுக்குரி ஶறகள். 
  
  
1864/1865       றஸ்வமபரி ரகரத்றல் டன்ட் க்ஶரவ் ன்ந    
     தண்ஷில் திநந்ரர்.  
  
      1886       ஶகன்மமறல் வஸ் ன்கறந ரட்டத்றற்குக் குடிஶநற 
     அங்கு டிணரண புல்னரல் எரு டீ்ஷடக் கட்டிணரர்  
  
1891-1896        ஶரர ரறன கல்லூரிில் தடித்ரர்.    
   
1896-1943        டஸ்ஶகஜ் றறுணத்றல் ஶlஷனில் இருந்ரர். 
                 
    1921       அவரிக்கரின் கரசஷத குழுில் கடனக்கரின் தன 
     தன்கஷப  டுத்துஷத்ரர். 
  
    1923       ஸ்திரிங்கர்ன் தக்கம் ங்கப்தட்டது.   
  
    1939     ரூஸ்ல்ட் தக்கம் கறஷடத்து. 
  
    1943       ஜணரி ந்ரம் ஶற டஸ்ஶகஜ் றறுணத்றல்   
       கரனரணரர். 
  



                                       ஆசறரிரின் குநறப்புகள். 
              
           அவரிக்க கரங்கறஸ் குழுில் ன்னுஷட ஆரய்சசற 
கருத்துக்கஷப 1921ல் னறபநறத்ற ஶதரது அருஷட ண்ங்கள் 
வகுரக அங்கலகரிக்கப்தட்டது. ற்ந ரடுகபினறருந்து இநக்குறரகும் 
றனக்கடஷன ரிஷ கரங்கறஸ் தரிசலனறத்து. அந் ரிரல் அவரிக்க 
ிசரிகலக்கு வதரும் னரதம் உண்டரகும். ஶர்கடஷனின் தன 
தன்தரடுகஷப ிரிரக டுத்து கூநற கரர்ர் அன் றப்ஷத 
உர்த்றணரர். அருஷட ிரிவுஷக்குப் திநகு ரி அபனரக்கப்தட்ட்து; 
கரர்ர் திதனரணரர்.  
 
        அட்னரண்டர வசரற்வதரறில், 1895ல், பூக்கர் டி ரறங்க்டன்  
“எவ்வரரு கருப்தரும் ன்ஷண சுற்நற இருக்கும் ரய்ப்புகஷப தன்டுத் 
ஶண்டும்.”, ன்நரர். கருப்தர்கள் ங்கலஷட அஷப்திற்கு ற்த ங்கள் 
ஶஷனஷ வசய் ஶண்டும் ன்று ண்ிணரர். வதரும்தரலும், கரர்ரின் 
இண திச்சஷணஷ அணுகும் பஷந ரறங்க்டணின் கருத்துடன் 
எத்றருந்து. “திற்தட்ட குப்திணரக கருப்தர்கள் இருப்தற்கு அர்கள் 
றஷணப்தது ஶதரல் றநம் ட்டும் கரம் இல்ஷன ண அர்கஷப  
ம்தஷக்க பன்று வகரண்டிருக்கறஶநன்” ன்தரக கரர்ர்         
ழுறிருக்கறநரர். கருப்தர்கள் ங்கலக்கு சரண உரிஷகஷபக்           
ஶகட்டு வதற்று வகரள்ப ஶண்டும் ன்று ம்பும்  W.E.B. Du Bois ஶதரன்ந  
ீி கருப்பு ஷனரர்கள், அர்கள் ஷபம் றர்க்கரல் ற்று  
வகரள்கறநரர்கள் ன்று கருறணரர்கள்.  
 



 
 

   
 
 
 
  
      ஶடிட்  அட்னரின் ற்ந சறத்ற புத்க ரழ்ஷக னரறுகள்.  
 
              
       ஜரர்ஜ் ரறங்டன்                           ஆன் ஃப்ரங்க்               
                 
                ஆப்யரம் னறங்கன்                          ஃப்வட்ரிக் டக்னஸ்  
                
                 ரர்டின் லுரர் கறங், ஜழணிர்                மறட்டிங் புல் 
  
       ரஸ் வஜஃதர்சன்                         ஶர மர தரர்க்ஸ்                                     
       
                 வதஞ்ஜறன் ஃப்ரங்க்னறன்                   ரதர்ட் இ னற       
       
 வயனன் வகனர்                                       ஶமரஜழர்ணர் ட்ரூத் 
        
 னணரர் ரூஸ்ல்ட்                       ஶஜக்கற ரதின்மன் 
        
 கறரிஸ்டஃதர் வகரனம்தஸ்                   தரல் ரிிர்  
        
 ஜரன் ஃப் வகன்ணடி                       ஶதட்ரிக் வயன்நற                                              
               
                   சய்ஶரன் வதரனறரர்                         ஶடி க்ஶரவகட் 
       
       ஶயரிட் டப்ன்                          ரஸ் ஆல்ர டிமன் 
                                   
       ஃப்னரவன்ஸ் ஷடிங்ஶகல்                  லூிஸ் ப்ஶய்னற 
 
 வஜஸ்ஸீ என்ஸ்                          துர்குட் ரர்ல் 
 
            
 
 
 
 
 
 


